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Lenkams Imperijialstams Persiauri Lenkijos Rubežiai; Tad Jie Eina ant Vilniaus 
< 

Pietuose nuo Vilniaus Lieja
mas Lietuvių Kraujas 

ŽIAURUS MŪŠIAI DEL VILNIAUS. * 
. Ryga, Spal. 10. — Vakarykščiam oficijaliam Lietuvių 
pranešime iš Vilniaus sakoma, jog Lietuvių su Lenkais-
žiaurųs mūšiai sekė užvakar per dieną ir sekančią naktį 
už šešiolikos verstų pietuose nuo Vilniaus. 

Pareiškime pasakyta, jog Lietuviai už savo sostinę ko
vos ligi pat paskutinųjų. 

Toliaus pareiškiama: 
"Vilniaus įstaigos jau evakuotos. Jei prisieis mums (Lie

tuviams) apleisti miestą, talkininkų „misija ten apsaugos 
mūsų reikalus ir reprezentuos Lietuvos vyriausybę. 

"Talkininkų misijos nuožiūroje bus palikta dalis miesto 
administracijos ir milicija." 

SUVALKIJOJE NUSTATYTA LAIKINA RUBEŽIŲ 
LINIJA. y ) 

VARSA VA, Spal. 9 (suvėlinta). — Tautų Sąjungos ko
misija po atkeliavimo į Suvalkus tuojaus nustatė laikiną 
rubežių liniją taip, kaip Lenkų buvo norėta. Suprantamas 
daiktas, Lietuviai turėjo sutikt?.. 

Ta Suvalkijoj rubežių arba demarKacijos linija yra žino
moji Focho linija, kokia buvo nustatyta augščiausios talki
ninkų tarybos Gruodžio 8, 1919 m. 

Komisija kaip Lenkams, taip Lietuviams parėdė nuo tos 
linijos atsimesti atgal po 6 kilometrus ir neatnaujinti mūšių. 

Po to komisija iškeliavo i Varėną su tikslu tose apylin
kėse nustatyti Lietuvi£ri& ir ^eakams demarkacijos liniją. 

SU LENKAIS NEGALIMA 
SUSITAIKINTI. 

Bolševikai, matyt, pakelia 
naują ofensyvą. 

LENKAI VILNIUJE? 

Ryga, Spal. 10. — Su Len
kais nelengva susitaikinti. Ku-
sai su jais čia nepadaro armi-
stieijos, nors tas buvo žadama 
atlikti praeitą penktadienį. 

Iš visų armisticijinių sąly
gų abiem pusėm galutinai pri
imta vos keturi posmai. Pasi
rodo, jog Lenkų imperialisti
niam gašlumui nėra galo. 

Kai-kas čia išreiškia nuo
monę, jog ateinančią savaitę 
gal ir busianti padaryta ar-
mistieija. Bet vargiai, nors 
taikos delegatai dienomis, gi 
kaikada ir naktimis, turi sesi
jas. 

Lenkai be kitako reikalauja, 

VĄRŠAVA SKELBIA APIE 
SUKILIMUS RUSIJOJE. 

Priešbolševikiniai elementai 
proklemavę naują valdžią. 

LENKAI NEKLAUSO TAUTŲ SĄJUNGOS KOMISIJOS. 
RYGA, Spal. 9 (suvėlinta). — Lietuvos autoritetai pas

kelbė, jog Lenkai atsisakė su Lietuva padaryti armisticiją, 
kuri paliestų visas ginčų paliestas teritorijas tarpe Lietuvos 
ir Lenkijos. 

Suvalkijoje, sakoma, Lenkai, sutiko su laikinąja rubežių 
linija. Bet kuomet Tautų Sąjungos komisija įsakė Lenkams 
nuo paskirtos linijos pasitraukti 6 kilometrus, jie atsisakjjė 
klausyti komisijos. 

Vilniaus šone Lenkai nesutinka su laikinąja rubežių li
nija. Nes jie pasiketinę briauties toliaus. Jie nori užimti nau
jus Lietuvos plotus. 

Komisijos pirmininku yra Prancūzų armijos pulkinin
kas Chardigny. Jis yra prielankus Lenkams. 

jos sąlygos nepatiktų, tuomet 
sąlygas galima atmesti ir at
naujinti kovą už penkių dienų 
po pranešimo apie netiuka-
mybe'. 

Lenkai taippat nori, kad ar
misticiją imtų veikti tik praė
jus dešimčiai dienų ]>o pasi-

valstieciams pietinėj Rusijoj 
kad jei katrai pusei armistici-J s u ^ S * įmokėti P«r 2° me" 

rasvmo. 

RYGA, Spal. 11. — Vietos 
Lenkų delegacija paskelbė, jog 
praeitą penktadienį Vilniua yaršava, Spal. 10. — Vietos 
inėjęs Lenkų gen. žolgoski su R u s a i gyVentojai gavę žinių, 
dviem divizijom Lietuvių (?) ir, j o g Nižniam-Novgorode paki-
ISailguazių. j u s į revoliucija prieš sovietų 

Gen. Sikorski, kurs vadovau- fmj<jna * 
ja Lenkų armijai šiau^niam S u k i H m u i p r a d ž i ą d a V ę so_ 

. HŜ OJV* cjja]j s t a į revoliucijonieriai. Su-
atsistatyįmti iš vadovavimo * ' v. . n 

- . . , kiliman stoję valstiečiai. Ke
tam fronte, nes'us pildės sa-i _. .. . , . 
vo karuomenės reikalavimą ; o l l u e ,

;
i a v , s

v
u « » a r i ™ m u Plfi" -*-- •*» Tr«i««i«« j— !„• i: i • j ciusi visais šonais. paimti Vilnu) ir leisti gyvent - . . . . 

tojams apsispręsti. Pažymima, jog revol.ucijo-
J r • • • i i • i 

menai proklamavę naują val
džią, kurion i neina Martov, 
Petrovski, tfernov ir Maria 
Spiridonov. Pastaroji yra ži
noma revoliucionierė dar iš 
caro laiku. 

Tie sukilimai, anot žinių, 
sutrukdę Maskvon gabenti 
maistą ir kurą iš rytinės Rusi
jos. 
. Laikinąja sostine revoliuci
jonieriai norį pasirinkti Niž-
nu-rsovgorod. \ 

VVRANGEL DALINA ŽEME. 
« 

Konstantinopolis, Spal. 11.— 
Gen. Wrangelis nusprendė 6 
milijonus akrų Žemės padalinti 

tų. 
Be to, gen. Wrangel skelbia 

moterims lygias teises politi
koje. 

ANGLŲ GENEROLAS 
WRANGELIUI PAGELBON 

~ I 

VARŠAVA. KAIP PAPRASTAI, SKLEIDŽIA MELUS. _ 

VARŠAVA, Spalių 9 (suvėlinta). — Vakarykščiam parei
škime iš Lenkų karo ofiso paskelbta, jog Lenkų spėkos briau-
jasi toliaus šiauriuose (ant Vilniaus). 

Pranešama, Lenkai paėmę Ašmeną ir geležinkelio stotį 
Loty. 'Taigi perkirtę geležinkelį tarpe Vilniaus ir Molodečno. 

Prisimindami Lietuvių frontą Lenkai sako, jog nežiūrint 
veikiančios armisticijos, Lietuviai atnaujinę prieš juos ko
vą, užatakuodami jų pozicijas-išilgai upės Merkio (Merčan-
kos). 

\ i 

PERDAUG POPERINIŲ ! SUSIRINKS IMMIGRACIJI-

I PINIGŲ VOKIETIJOJE. 

Berlynas, Spal. 11. — Rug
sėjo pabaigoje, anot Vokieti
jos valstybės bankos pareiš
kimo, Vokietijoje butą dau
giau 80 milijardų poperinių 
markių apyvartoje. 

Tuo tarpu bėgančiajame sša-
lies biudžete stovi 67 milijar
dų mark i ų deficito. 

NIS KONGRESO KOMI 
TETAS. 

\ 

PASKUTINĖ PROGA. 
Chicagos piliečiams ir pilie

tėms, kurie nori dalyvauti a-
teinančiuose prezidencijaliuo-
ae rinkimuose, paskutinė pro
ga užsiregistruoti Spalių 12 
dieną. Kas nenžsiregistravo, 
tas turi registruoties. Nes'ne-

Tacoma, Wash., Spal. 11. 
— Kongreso atstovas Albert 
Johnson, kongreso immigra-
cijos ir natūralizacijos komi
teto pirmininkas, į Lapkričio 
15 d.AVashingtone susirinki-
man sušaukia visus komitetb 
narius. 

Sakoma, tasai susirinkimas 
yra surištas su šiandienine a-
teivijos padėtimi. 

Nauja bolševikų ofensyvą. 

Taikos delegataį iš Maskvos 
painformuoti apie naują ofen
syvą, pradėtą prieš Lenkus 
Galicijos fronte. 

Iš Maskvos sakoma, jog 
bolševikai atsiėmę Minską ir 
visu frontu ligi Galicijos va
rosi pirmyn. 

Iš Varšavos apie tai nieko 
nepranešama. Taigi kol-kas 
dar negalima žinoti, ar bolše
vikai sako teisybę, ar gal Var
šava su tuo slepiasi. 

Pagaliaus Rusijos sovietų 
valdžios užrubežinių reikahi 
ministeris Tchitcherin prane
ša, jog bolševikai pradėję 
ofensyjvą ir prieš Wrangelio 
spėkas. Toji ofensyvą, sako, 
bolševikams vykstanti, nes 
prieš gen. "VVrangelio valdžią 
pakilę valstiečiai. 

Konferencija nebusianti pert 
raukta. 

Bolševikų raštinėj čia tei
rautasi su tikslu patirtį, ko
kią intaką padarys į taikos 
konferenciją jų nauja ofen
syvą. 

Užtikrinta, kad nei kokios. 
Bet kas myli ir moka pro

tauti, tas kitaip mano apie tą 
ofensyvą ir apie pačią taikos 
konferenciją, "jei ofensyvą 
pavyktų. Nes su Lenkais ne
galima susikalbėti. Gal jie 
veikiai pareikalaus pusę Rusi
jos priskirti prie Lenkijos. 

Londonas, Spal. 11. — Laik
raštis ''Daily Sketch" rašo, 
jog pietinės Rusijos valdžios 
gen. Wrangeliui pagelbon iš
keliaus Anglų armijos gen. 
Townsend, kurs 1915 m. su sa
vo armija buvo pasidavęs Tur
kams M. Azijoj. 

. i » i 

Cork, Airija, Spalių 11. — 
Aną naktį čia pasigirdo keli 
smarkus sprogimai. Pasirodė, 
jog susprogdinta city hail. 
Buvo pakilęs gaisras. Bet gai
srininkų užgesintas. Žuvo 50 
metų visi miesto rekordai. 

38 ŽUVO ANT GELEŽIN
KELIO. 

Paryžius, Spal. 11. — Pary
žius-Nsntes ekspresinis trau
kinis užvažiavo ant prekių 
traukinio. Žuvo 38 žmonės ir 
apie 50 sužeista. 

GEN. WEYGAND IŠKE
LIAUS PIETINAN RU

SIJON. 

Amerikiečiai! Lietuva Šau
kiasi Pagelbos 

B Varšavos Amerikoj gaunama visokių žinių. Sakoma, 
Lietuviai buk užpuolę Lenkus, tai vėl, kad mūšiai tarp Lie
tuvių ir Lenkų yra apsistoję. Viename pranešime sakoma, 
kad Lenkai norį atkirsti Lietuvą nuo Rusijos ir užimti, 
kaip buvo užėmę, visus Lietuvos Rytus. 0 kitame, buk jie 
atsisakė žygiuoti ant Vilniaus. Toksai žinių įvairumas, tur
būt, paeina nuo to, kaip Lenkams sekasi mūšiuose Lenkų-
Lietuvių fronte. Kaip kiek pasiseka, tai jie jau viliasi už
grobti visą Lietuvos dalį, o kaip tik gauna į kailį, tai vėl 
pradeda nusiraminti. Lenkai tik tuomet aprims, kuomet 
gaus gerai mušti. 0 kad taip turės atsitikti, galima spėti iš 
to, jog Lietuviai yra nutarę nepasiduoti. Jie tenai yra su
tverę Lietuvos gynimo komitetą. Tai liudija Lietuvos At
stovybės gauta iš Kauno nauja kablegrama. Štai ji: 

"Lenkai siekia Vilniaus, norėdami Lietuvos vergijos. 
Nepasiduosime. Stokite pagelbon, mirtinon kovon. Sudary
kite Lietuvos Gynimo Komitetą. Pardavinėkite bonus. Rin
kite šautuvams po 10 dolerių. Karuomenė, šauliai guldo 
galvas. _ 

"LIETUVOS GYNIMO KOMITETAS: Sleževičius, Krupa
vičius, Bikleris, Ruseckas, Finkelšteinas, Bojevas, Majoras 
Matejunas, Vailokaitis ir Putvinskas." 

Lietuvos Informacijos Biuras. 

$460 AUKŲ ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLIJAI. 

-. 

HOOVER ĮSTOJO POLITI 
KOS KAMPANIJON.' 
• 

Šitą sekmadienį Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, Cicero, 
III., buvo parinkta aukų Šv. 
Kazimiero vienuolijos naudai. Indianapolis, Ind., Spal. 11. 

Darbuojasi ui republikonų 
kandidatą. 

Londonas, Spal. 11. — Pra
nešta, jog pietinėn Rusijon ge
nerolui Wrangeliui, kurs ka
riauja prieš bolševikus, pagel
bon iškeliaus žinomas Prancū
zų gen. Weygand. 

PATEISINA POLICIJINI 
TERORį AIRIJOJE. 

TAIP DARO PATSAI ANG 
LIJOS MINISTERIS PIR

MININKAS. 

tikroji žmogžudvstė. 
Tečiaus ministeris pasakė, 

jog Airijoje tvarka'visgi turi 
but įvesta ir bus tas padary
ta. Nes negalima šaliai leisti 
įgrimsti į abelną anarchiją 

Griffith neprotestuojąs. 

Jis sakė, jog žmogžudžių 
Sako, ką policija turi daryti, j gaujos, kurios šiandien tirani-

jei poliemonai žudomi 

MILANAS NETURI VAN
DENS IR ŠVIESOS. 

SKRIDO 182 MAILI VA
LANDOJE. 

Milanas, Ttalija, Spal. 11. — 
Oi a pakito generalis darbinin
kų streikas. Miestas netari nei 
šviesos, nei vandens. Sustojusi 

bus dangesnia^ registracijų. visokia komunicija. 

Buc, Prancūzija, Spal. 11.— 
Lakūnas kapitonas de Roma-
net per 12.3 sekundų praskri
do kilometrą. Tas reiškia, kad 
be trupučio 182 maili valan
doje. 

Camarvon, Vajįja, Spal. 11. 
Aną dieną čia kalbėjo Angli
jos ministeris pirmininkas 
Lloyd George Airijos klausi
me. Jis pateisino policijinį 
keršto terorą toj šalyj. 

Jis sakė, jog policija Airi
joje nebombuoja namų, nešau
do žmonių be provokacijos. 
Premjeras pažj^mėjo, jog te
nai 238 poliemonai pašauta, 
iš kurių 109 nužudyta. 

Tas reiškia, jog policija ko-
kiuo nors būdu turi gelbėties. 

Tikros žmogžudystes. 

Lloyd George pareiškė, kad 
jei Airijoje butų vedamas ka
ras, tai gaudymai butų patei
sinami. Nes tuomet abidvi pu
si kariautų. 

Bet kuomet sinn-feineriai 
poliemonus šaudo į nugaras ir 
žudo, tai nėra joks karas, bet 

zuoja Airiją, turi būti sutruš-
kintos ir vyriausybė kaip bu
vus turės veikti savyvaldos. 
klausime. 

Sakė, kad jei šiandie Airi
joje be atodairos žudomi po
liemonai, tai kodėl gi prieš tas 
žudynes neprotestuoja patsai 
Griffith, sinn-feinerių organi
zacijos įsteigėjas. 

Ir jei jis nepakelia jokio 
protesto, tai kągi policija turi 
veikti šitam atsitikime? Juk 
poliemonai nėra šunes, kad jie 
neturėtų apsiginti, kuomet į 
juos šaudoma. 

Airija nieko negali laukti. 

Pagaliaus ministeris pirmi
ninkas . pareiškė, jog Airija 
nieko kitko negali laukti, kaip 
tik žadamos vvriausvhės -sa-
vyvaldos. 

Airija negali būti jokia do
minija ir jokiuo būdu nuo An
glijos atidalinama. 

Cicero Lietuviai pasirodė 
labai duosnųs tokiam prakil
niam tikslui. Nes surinkta a-
pie $460. 

Tas liudija, kad Šv. Anta
no parapijos Lietuvi oi supran
ta didėlį Šv. Kazimiero Sese
rų pasišventimą mūsų tautos 
kultūrai ir todėl tą pasišven
timą labai augštai brangina. 

Linksma yra paminėti tokį 
gražų apsireiškimą. Šv. Kazi
miero Seserys CicerieČiams 
bus daug dėkingos už tą gra
žią auką. 

Gi paminėtai vienuolijai au
kos labai reikalingos, kuomet 
pristatomos kitas vienuolijos 
trobesio galas ir kuomet ple
čiama Lietuviuose brangus ap
švietimas. 

Smulkesnis apie aukų rinki
mą aprašymas laikraštyj bus 

Žinomas buvęs maisto admj- ' 
nistratorius Suv Valstijose, 
Herbert Hoover, įstojo poli
tikos kampanijon republikonų 
pusėje. 

Tai stambus asmuo k stam
bi atrama republikonų parti
jai. 

Jis čia kalbėdamas aiškiai 
pasakė, jog šalies padėtis ir 
užrubežinėj politikoj pavyki-
mas priguli nuo partijos, kat
ra užima šalyj vadovaujančią 
role. 

Kadangi nuo pradžios ar- f 

misticijos ligi šiam laikui de
mokratų partijai nepavyko 
čia laimėti jokių išmėginimų, 
ateinančiais rinkimaisi ji*turi 
būti prašalinta. Anos vietą tu
ri užimti republikonų partija, 
kuri yra labjaus veiklesnė ir 

padėtas paskiaus. K. Ž. '<^ugiaus konstruktyvė. 
PAKLIUVO DAR VIENAS 

RADIKALAS. 

Angliški laikraščiai praneša, 
jog bombinis detektivų būrys 
suareštavo Charles Sanani-
tis(?), 2342 W. 23 piace, kurs 
Amerikos komunistų partijos 
lietuviškojo skyriaus vardu 
užsiimdinėjo propaganda. 
» Pas suareštuotą detektivai 
atrado 500 kopijų komunistų 
organo "Rankpelnis," išleid
žiamo Škotijoj. 

Sananitis dalino Lietuviams 
tą laikraštį, kuriam kituomet 
buvo atspausdintas "trečiojo 
internacijonalo" manifestas. 

Suareštuoto dek t i va i ieškojo 
per kokį pusmetį ir pagaliaus 
užklupo. ' 

Sakoma, jis bus pavestas fe-
deralei valdžiai. 

O R A S . 
Chicago. — Šiandie gražus o-

ras, š i l ta ; ry to j nepastovus, va
kare vėsiau. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25.000 Spalių 9 
buvo tokia sulig Merthants Loau 
and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.62 
Lietuvos 100 auksinų 3.62 
Lenkijos UOO markių .44 
Vokietijos 100 markių 
Prancurijos ui $1.00 14 fr, j; 
ItaUjos už $1.00 24 1. 95 
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U B r U T I Ų KATALIKŲ DIEHRASTM 

"DRAUGAS" 
• t a a kasdiena Išskyroj nedėldlenlus. 

PRENUMERATOS KAINA: 
OHIGAOOJ IR UŽSIEUYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Meto. .»»«»y»;»»i.«»« 4*00 

SUV. VALST. 
^ Metams . . v ^ r * . . . . . . . • •>;*: $0.00 

Pusei Metų >:. 8.00 
Prenumerata mokasl ižkalno. Lai

kas skaitosi nuo užslrašymo dienos 
ns nuo Naujų Metų. Norint permai
nyt* adresą visada reikia prisius* ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruota laišką. 

"Drangas" Pubksaiag Co. 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791. 

i; 

Pasižymė
jimas. 

Nepersenai "Drauge" buvo 
rašyta apie Lietuvį dailininką 
Joną Šileiką. Ketvirtadienyje 
7 Spalio didėlis dienraštis 
Chicago Daily News patalpino 
ištisą straipsnį apie vieną Ši
leikos veikalą būtent daininin
kės Geraldine Farrar afišinj 
portretą. Tą straipsnį parašė 
p. M. B. Williams. 

Pradžioje išdėta kiek tos 
rųšies portretai yra pasitarna
vę garsiems pasaulio daininin
kams, arba dainininkėms. To
liau rašoma apie p. Šileiką ir 
jo paskutinį veikalą. 

Pasakyta, kad Šileika yra 
Cliicagos Dailės Instituto iš
lavintas artistas, įet kad jo 
talentas yra -surinkęs artistis-
tiškus įspūdžius iš visur. 

Straipsnis pažymi lietuviš
kos prigimties reikšmę artis
tui ir sako, kad jis nepaprastų 
įspūdžių susirinkęs Ukrainoje, 
Maskvoje ir daugel i je kitu vio-
tų. Straipsnį skaitant gaunasi 
įspūdžio, kad Šileikos talen
tas artizmo gryną medų su
rinko nuo visų įvairių kitos 
kitam tolynių žiedų. 

Priminta taip-gi, kad Šilei
ka Maskvoje dirbo prie gar
saus architekto Šeueevo. 

Prie straipsnio yra pridėtas 
taip-gi paveikslas parodantis 
Geraldinos Farrar portreto iš
vaizdą. Artistas mokėjo dai-
į.ininkė-; portr:i/ išreikšti jos 
gilius jausmir*. Žiūrint į por
treto lupas rodosi, štai tik jos 
atsivers ir uždainuos kaip G. 
Farrar mcka dainuoti. 

M. B. Willianis Farrar, iutės 
portrete, ypač dviejuose žvaig
ždžių; vainikuose šalę jos gal
vos mato ypatingą lietuvišku
mo žymę. Mums taip neišro-
do. Daug -daugiau lietuvišku
mo matyti dainininkės pozoje. 
J i užsimąsčius, net palinkus 
pirmyn, kaip prie sunkaus 
darbo prie lingavimo pratu
si Lietuvė. 

Kada už naudingą kultūros 
darbą Lietuviui tenka pasise
kimas, tada mes jį nuoširdžiai 
sveikiname. Taip mes darome 
dabar Šileikai. 

sis: Gelbėti demokratiją! Tas 
obalsis atsiliepė, ir šiapus At-
lantiko. Ir čia visur šaukta: 
Už pasaulio demokratiją! 

Pakilo tautų sunųs. Vedami 
pasaulinės demokratijos obal-
sio sutraškino tariamuosius 
teutonus. Pasibaigė karas ir 
laukta prašvintant naujos ga
dynės pasaulyj.. 

Pasekmėje pasirodė, kad 
tuo gražiu obąlsiu buvo pri
dengtas vakarinės Europos im
perializmas. Šitas menkai kuo 
skiriasi nuo autokratijos siu 
utilitarizmu. Tas imperijaliz-
mas pakėlė Lenkiją. Pakilusi 
iš imperijalizmo Lenkija ir ė-
mė imperialistiniai .švaisty-
ties. Šiandie imperijalistinė 
Lenkija ruošiasi prislėgti vi
sas kitas demokratines šalis, 
pakilusias sekant karo meto 
gražų obalsį. 

Koks tai skaudus ir baisus 
apsivylimas visų tų,kurie krau 
ją liejo ir vargo už tariamąją 
pasaulio demokratiją! 

Iš to turės gerų pamokų 
skriaudžiamųjų gentkartės. 

KENO KAI/HS? 

Skaudus Apsivyli
mas. 

Anais metais tariamieji Prū
sijos teutonai kaip žnyplėmis 
suspaudė vakarinę Europą. Iš
sigelbėti nebuvo jau vilties. 
Nes mirtis siautė ant žemės, 
padangėse ir vandenuose. Tuo
met imta šaukti, kad autokra
tija tuč-tuojaus pragaišins de
mokratiją. 

Tad pakelta* skardus obal-

Pttsamžis žmogelis, eidamas 
šalygatviu paklausė moteriš
kės, stovinčios ant priaugto: 

"Ar jau, tamista, išleidai 
savo vaikus mokyklon f" 

"Ta ip" , atsakė linksmaus 
veido jauna moteriškė. "Ma 
no vaikai visuomet išbėga mo
kyklon gerai prieš aštuonias, 
jie privalo išklausyti Mišių." 

"Mišių išklausyti!" išklau
sė vidutinio ūgio, liesas, gel
tonplaukis susiraukęs žmogus. 
"Mūsų vaikai dar lovoje te
besi volio ja; mes nekuomet ne
leidžiant vaikų kasdieną klau
syti Mišių. Gi ką jie, tie kūdi
kiai, išmano apie Mišias bei 
Dievą," pridūrė neramus žmo
gelis, lyg norėdamas pajuok
ti gerų vaikų motiną. 

"Jeigu mažieji vaikai dabar 
neišmano kas yra Mišios, tai 
jie vėliau išmanys, o dabar 
laikas paprasti pildyti krikš
čioniškas katalikiškas prieder
mes ir arčiau susipažinti su 
gyvenimu iš pąį mažų dienų", 

j atsakė lyg nepatenkinta mo-
'teriškė ir rengėsi eiti vidun. 

Žmogus praradęs Dievo ma
lonę paprastai nori ir viską 
daro, kad ir kiti ją prarastų 
Betiki ai žmonės pavydi dvasi
nės laimės tiems, kurie turi. 
Tas jau paprastas dalykas. 
Bet nėra taip paprastas da
lykas, kad tikras tėvas arba 
motina pavydėtų laimė* savo 
vaikams. Gi laimingas tas su
nūs arba duktė bus, jeigu tė
vai jį arba jų užaugins ir iš-
auklės krikščioniškoje dvasio
je ne* vien leisdami į katalikiš
kas mokyklas, bet ir namieje 
gražiai mokindami. Mokyaloje 
nei seserys nei mokintojai ne
galės išmokinti dorais ir ge
rais tokių vaikų, kurie namuo
se yra blogai mokinami. Jei
gu vaikai būdami mokykloje 
ir išmoks gražių dalykų, bet 
jeigu parėję namon matys tė
vus negražiai besielgiant, tai 
ir tie gražus dalykai, kuriuos 
girdėjo bei matė mokykloje, 
bus užmiršti. Jeigu tėvai ne
leidžia savo vaikelių į bažny
čią išklausyti Šv. Mišių kas
dien prieš eisiant į mokyklą, 
tai tokie tėvai nesirūpina nei 
apie sekmadienio Mišias. Kas 
užmiršo Kristaus žodžius ; 
"Leiskite kūdikėlius prie ma
nęs," tas nepasidžiaugs nei 
savo vaikais. Nelaimingi tie 
vaikeliai, kurių tėvai patys 
praradę tikėjimą pavydi jo sa
vo vaikams. O jeigu tokių tė
vų vaikai išaugę bus blogi žmo 
nės, tai keno^gi bus kaltė! 

Petras. 

Asmuo ir Nuosavybe. 
(Pabaiga) 

Iki šiol būdavo dykaduonių 
nieko neveikiančių ponų. Bet 
jų skaičius buvo mažas. Dabar 
žadama visą pasaulį paversti 
dykaduoniais. 

Rusijos komunistai į tą> pu
sę neveda. Jie įvedė privers
tinąjį darbą ir priverstinąjį 
kareiviavimą. Raudonoji Ar
mija atima nuo žmogaus ne 
vien dvi valandi kas dien, bet 
visą laiką. Prie to atimto lai
ko tankiai atseina bolševi
kams pridėti ir gyvybę. Taip 
dažnai pasitaiko, kad klaidos, 
bebėgdamos nuo .savo pasek
mių, įkrinta į kitas klaidas, 
stačiai priešingas savo pirmes-
siems pasakymams. 

Asmeninė nuosavybė nesu
daro dangaus, bet ji neatima 
nuo žmogaus pasilinksminimo 
teisėj ir nepalieka tos teisės 
neapribotos dideliam skaičiui 
asmenų. Visuomenės gyvenimą 
asmeninės nuosavybės tvarka 
neveda į laukinių žmonių pli
ką skurdą. 

Butų didelė klaida mintyti, 
kad asmeninės nuosavybės rei
kalas išeina tiktai iš pasilsio, 
ligos ir pasilinksminimo rei
kalų prisidedančių prie teisės 
gyventi ir augti. 

Iš prigimties žmogus turi 
teisę savo ranką palielti ar 
nuleisti, savo akis atmerkti 
arba užmerkti savo liežuviu 
kalbėti arba tylėti. Kiekvienas 
gilokai mintijantis žmogus ži
no, kad kas kita yra asmuo, o 
kas kita jam priklausančios 
kūno dalys. Šiuo žygiu mums 
nesvarbu doriškos tų sąnarių 
vartojimo taisyklės. Mes tik 
pažymime, kad asmuo turi ga
lybės ir tiesės ant tų jain ar
ty mų daigtų, ir ypatingai tei
sės juos vartoti arba nevarto
ti bei vartoti vienaip arba ki
taip, sulig asmens valios. 

Bevartodamas, tuos savo 
sąnarius žmogus gali pasida
ryti sau îr kitiems naudingų 
daigtu. Tuos pardavęs žmogus 
gauna pinigą. Pinigas yra tur
tas be lyties. Turėdamas pini
gą aš, kitaip sakant, turiu tą 
ką galiu tuo pinigu nupirkti. 
Nuo žmogaus valios priklauso 
į kokį turtą jis tą pinigą pa
verčia. Jei jis už pinigą per
ka duonos, tai pinigas virsta 

valgiu. Jei žmogus ui pinigą 
perka žiedą, tai pinigai virsta 
papuošalu, jei perka knygą, 
tai pinigas atneša gerų ar blo
gų minčių. Jei jis perka dar
bo* įrankį, tai įgija galę ge
riau ir daugiau dirbti. 
% Kaip sąnarių vartojimas pri
klauso nuo žmogaus valios, 
taip ir pinigo pavertimas į tur
tą priklauso nuo žmogaus va
lios. Kaip sąnarių vartojimas 

laįškėįo, kad nei Taryba, nei 
laikinoji valdžia, nestovėdami 
ant tvirto pagrindo, kurį duo
da tautos valia, liuosai 
išreikštą Lietuvos ant .fcojų 
nepastatys, nes jų valdžia 
įvairių gyventojų sluogsnių 
buvo kontestuojama. Be to, 
dar laikinoji valdžia kilusi iš 
siauro tarpo susibūrusių tarp 
savęs žmonių nuolat intriga
vo tarp savęs ir gaįšino vals
tybės statymo darbą. Vis tai 
aš skaičiau savo pilietišką 
priedermę išreikšti dviejuose 

padaugina asmens jiegas, taip atviruose laiškuose į visuome-
protingas pinigo suvartojimas nę, nebijodamas užtraukti ant 
prideda prie asmens to, ko są
nariams trūksta. Atimant nuo 
žmogaus teisę turėti pinigo at
siima taip-gi teisė padauginti 
savo asmens galybę tais daig-
tais, kurie yra gaunami ui 
pinigą. 

Tai-gi Ahronso ir kitų Vo
kiečių bei Šveicarų mokslinin
kų nuomonė sakiusi, kad as
meninė nuosavybė yra asmens 
papildymas, nėra klaidinga. 

Didi yra neteisybė atimtį iš 
vaiko teisę augti ir tapti dide
liu žmogum. Mažu kuo men
kesnė neteisybė yra iš neno
r ė t i o žmogaus atimti teise, 
padauginti savo asmens galybę 
dnigtais, tampančiais jo teisėta 
ru:,savybe. ' . 

Čia kai-kurie, be abejonės, 
sakys, kad vienuoliai negali 
turėti asmenims nuosavybės, 
WJaus katalik«i"' neskaito, kad 
vienuolija butų keno nors tei
sių laužymas. Tam užmetimui 
gana lengva atsakyti. 

Pirmiausiai niekas netampa 
vienuoliu verčiamas. Liuosa va 
lia atsižadėdamas nuosavybės 
žmogus ją sunaudoja. Aukoda
mas šimtinę našlaičių prieglau
dai žmogus nemažina savo 
asmens galybės, bet padaugi
na. Susidedamas su kitais au
kotojais jis įkuria prieglaudą, 
kurios vienas nebūtų galėjęs 
įkurti. Taip' pat ir vienuolis, 
atsižadėdamas savo asmens 
turto kongregacijoje, sudaro 
su kitais jos nariais bendrą 
turtą, kuris pajiegia daug dau
giau gero padaryti negu at
skiras turtas. Tokiu būdu at-
sirado didelės auklėjimo įsta-
gos, ligonbučiai prieglaudos. 
Vienuolio asmuo turi savo da
lį visuose tuose dalykuose, ku
riuos jo kongregacija yra pa
dariusi bendru darbu ir ben
dru turtu. 

P, 
i 

(Tąsa) 

Aiškinant, kad buvo konferen
cija Vilniuj 1917, kur vienbal
siai nutarta reikalauti nepri-
gulmybės, kad mes turime 
Valstybės Taryba, kuri tą nu
tarimą vykdo, — visi nusišyp
sodami atsakydavo, kad tai 
buvo padaryta po prievarta 
Vokiečių ir jokios svarbos 
neturi, nesą jiems svarbu bu
vo atskirti Lietuvą nuo Rusi
joj ir nuo Lenkijos. Pichon*-
as, ministeris užsienių dalykų 
Prancūzijoj, Noulens, prezi
dentas komisijos Rytų Enro-
pos, Franklin Bouillon 'as, 
prezidentas parlamentarės ko
misijos užsienių dalykų ir 
daug kitų man užtikrino, jei
gu Lietuva greitu laiku su
šauks St. Seimą, sudarys le-t 
galę, teisėtą valdžią, jei panai
kins Tcwybą susidiskretavusią 
savo nešvariomis ir neaiškio
mis per traktaci jomis su Vo
kiečių valdžia, tai jie užtikri
na, kad Lietuvos neprigulmy-
hė bus pripažintą ir Lietuvių 
atstovai bus prileisti prie tai
kos kongreąo. 

Kuomet aš parvažiavęs Lie
tuvon su Prancūzų misija 
prašiau sušaukti Tarybos po-

sėdį, kur išaiškinęs tarptauti
nį Lietuvos padėjimą sten
giaus įtikinti Tarybą sušaukti 
kuogreičiausia St. Seimą, šis 
mano pranešimas buvo sutik
tas labai šaltai ir neprielan
kiai. Man buvo atsakyta, kad 
pusė Lietuvos ir jos sostinė 
esą užimta priešo ir kol nebu
sią palittosuoti, Seimas negali 
but sušauktas. Pagaliaus, kuo
met aš pradžioj Balandžio 
mėn., 1919 m., laikiau paskaitą 
Kauno rotužėj apie Lietuvos 
tarptautinį padėjimų, pnan 
Kauno komendanto buvo pra
nešta per pat paskaitą, kad 
jeigu aš paliesiu klausimą Ta 
rybos ir St. Seimo, tai busiu 
suimtas. 

Man pavasarį 1919 m. be 
būvant Lietuvoj galutinai pa

savęs pagiežą ir neapykantą 
ano laiko Lietuvos valdonų, 
bet pilietišką priedermę pirm 
visol ("Lietuva pavojuje", ir 
"Atviras laiškas Smetonai"). 

Atsižvelgiant taip-pat į tą 
priedermę nušviesti visuome-
nei tikrą dalykų stovį, as bu
vau sumanęs leisti laikraštį su 
grupe mūsų tautiečių, kurie 
nesutiko su mūsų Tarybos ir 
mūsų laikinosios valdžios žli
ba politika. Sužinoję vis tai 
mūsų valdonai sumanė "coute 
que coute" užbaigti su manim 
be jokių ceremonijų, apkalti
nant mane, kaipo bolševikų 
šalininku pasiremiant kokiu 
tai Kapsuko "Komuniste" pa
skelbtu laišku. 

Taigi priėjau prie trečiojo 
Jūsų man pastatytojo klausi
mo. Imant i i juridiško, forma-
lio atvejo, joks teisių ministe
ris, turįs nuovoką apie teises 
neturėjo teises mane apkaltin
ti. Reikėjo pirma prirodyti 
laiško autentiškumą, ką gali
ma buvo padaryti tik turint 
originalą rankose ir tad ex-
pertams pripažinus rašto ir pa
rašo autentiškumą. 

Nieko panašaus mūsų "tei-
singimo" ministerija nebuvo 
padariusi, vien rėmėsi "Komu
nisto" straipsniu. Kapsukui ir 
Co rūpėjo mane diskredituoti 
Lietuvoj, kaipo bolševikų prie
šą, prašiusi Alijantų pagelbos 
Paryžiuje prieš bolševikų už
puolimą. Aš buvau paskelbęs 
Paryžiaus "Le Temps" ir 
'• Petit Pasisien -' ke
letą interwiev prieš bolševi
kus. * 

Šis "Komunisto" straipsnis 
davė tuomi puikią progą ma
no priešams sukelti prieš mane 
viešąją opiniją ir tuomi laiki-
na i atstumti mane nuo visuo
meninio Lietuvos gyveninio. 

Tiek apie forrnalę to laiško 
pusę. 

(Pabaiga bus). 
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PIRKITE LIETUVOS V AL 
STYBfcS BONŲ. 
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Išmok Gert Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Kir
pėjai visur reika-

'$ laujami. Geriau
sias amatas, mes 
išmokiname 1 ke
letą savaičių, pri
tyrimas duoda
mas mokinanties. 

Vietos atdaros. Specijalis Kriaucy-
stės Skyrius, mokslas užganėdina 
visus. 

MASTER SCHOOL 
190 H. StatC St. 

Kampas Lake St. aut 4-tų lube. 

Dlt. CHARLES SE6AL j 
Perkėlė savo ofise po num. 

4729 So. Ask'.aad Avenue 
t Special istas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 
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DR. G. M. 6LASER 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas S140 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro SU, Chicago, RL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

nišku ligų. 
; OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 

iki 8 po pietų, nuo C iki 8 valan
dą vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Y/ards 087 

111 i ' , = 
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S. S. SAXONIA 
Išplaukia Tiesiai I 

Trečios Kliasos Kaina $125.00 
Pridedant $5.00 su Karės T«q| 

uisa u § arčiausia ui gen a . 
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DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po piety; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 

" • ' • • 

U. S. VAIL STEAMSHIP GUIPANf, iac. 
S. S. "SUSQUBHANNA" 

U Mew Vorko Uceial | 
-

BRE ir DANZIG 
17 Diena LapkricSo 

Kambarėliai t Bremen nuo $185 iki $210 į Danzig $220 Iki $22i 
Trečia kllas* J Bremen $120 | Danrig $130 

Karės Taxai $5 
U. S. Mail Steamship Company Ine. 

H CLAUaSINIUS & Co. Generole Vakarine Agentūra 
100 Jiorih La Salio Street, Chicago, 111. 
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žsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parveiė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio" 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kifekviena. "Vyt ies" numeri., 

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamtą. 

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja (— užsisakyk 
Vytį." Prenumeratos kaina: Metams $2.50. n 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. Halsted St. Chicago, II!. 
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Ferrated 
EITTER KORONA VYNAS 

Tai geriausias laxatyvis tonikas ir vaistas del viduriu. Ypač geras Iron To
nikas, del Pala ir kraujo nusilpnėjimo. Gauk buteL1 šiandien. Visose'-̂ ^TOsttnese; 
Arba rašyk. -^^ ^ Ž & f ^ ^ 
B0LESLAW R. KOZL0WSKIUB0RAT0R1ES 47S$ % t ! i & WmMMtm 
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Tel. Drover 7042 

Dr. G Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 4 7 - u * Gatvės 

Dr. A. L. Ytska 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Ganai 2118 
Valandos: 10 ryto Iki 

Gyvenimas 
2811 W. 6Srd Str. 

Tel Prospect 8414. 

K 
Telefonas Boulevard 9199 

DU. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3381 Soutli Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. 

5 = 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietu v y j. Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 1O04O So. Mlr-iUgan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10538 Perry Ave., 

Tel. Pullman 342 

S. D. LACHAW1CZ 
L I E T U V Y 6 G R A B O M U S 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausla. Rsl-
kile meldliu ataliaukti. o maao darbi 

I busite užganėdinti. 
|2314 W. 23rd Pi. Gnicago, Hl.| 

Tel. Ganai 2109 
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S. FABIJONAS A. PETKATIS 

A. PETRATIS & C a 
Mortgage Bank 
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Šv. Jurg 
jos mokyki 
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kinių. Kitu 
kad nėra p 
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KAUNIŠKIO ATSTOVO 
MARŠRUTAS. 

East St. Louis, 15 Spalio 7:30. 
Rockfiord, 111., 10 Spalio 7:30. 
Westville, 111., 12 Spalio 7:30. 
SpringfieH, 111., 14 Spalio 7:30 
St. Louis, Mo., 16 Spalio 7:30. 

Prakalbos įvyks dažniausiai 
parapijų svetainėse. Kur jų 
nėra, ten vietiniai gyventojai 
sužinos prakalbų vietą . nuo 
rengėjų. Rockforde tos pra-fsurengti keletą vakarų aplin-
kalbos bus sale katalikų Ita- kinese Lietuvių kolonijose, 

liūdna rudens vaizduotė. Nors 
nemalonu apie ją mąstyti, bet 
arčiau prisižiūrėjus daug ko 
naudingo iš jos susilaukiame, 
nes ji pažadina visus prie ak
tyvesnio veikimo, nuo kurio 
ji neatskiria nei čionykščių 
Lietuvių moksleivių. 

Spalio 3 d. L. R. K. M. S. A. 
Antros kuopos susirinkime li
ko užbrėžta šiam beptainiui 
gan plati darbuotė. Nutarta 

fijonų bažnyčios svetainėje 
priklausančioje Knights of 
ColUmbus organizacijai. 

Jonas šeškauskas. 
Gailestingų Asmenų Draugi
jos atstovas iš Kauno. 

DETROIT, MICH. 

kaip tai: Gary, Ind., Indiana, 
Harbor, Ind., ir South Chica-
go. Moksleivių dvasia pakilus, 
tad galima tikėtis gražių vai
sių*.* 

* 
Šiame susirinkime dalyvavo 

programoje J . J . Pocius ir A. 
Rakauskas. Pirmasis kalbėjo 
apie Lietuvos vald^ą ir jos 
sėkmingą tvarkymąsi. Gi ant 
rasis kalbėjo apie Lietuvos 
praeitį, kokią mūsų tautai 
reikėjo pergyventi iki ve! jai 
užtekėjo laisvės saulė. 

Po kalbų sekė kritiku ir 
kalbėtojų atsakymas jų už
metimams. 

Su šiuo susirinkimas liko 
užbaigtas. 

Koresp. 

CICERO, ILL. 

Šv. Jurgio naujoje parapi
jos mokykloje atsidarė vaka
riniai .suaugusių kursai. Pir
mas vakaras buvo Rugsėjo 27 
d. Tą vakarą užsirašė 20 mo
kinių. Kituomet sakydavom, 
kad nėra progos išmokti skai
tyti ir rašyti. Dabar yra pro
ga, tat pasinaudokime ja. Nes 
kuomi jisai geresnis už mane, 
kad geriau skaito ir rašo. Ko
dėl ir aš negaliu tokiu būti. 
Tat eik šiandie vakare užsira
šyk. Gal sakysi, kad esu jau 
suaugęs ir mokinties jau yra 
pervėlu. Netiesa. Mokinties 
nekuomet nėra vėlu. 

Pamokos būva keturis va
karus savaitėje nuo 7:30 ir tę
siasi iki 9:30. Mokinama lietu
viškai skaityti, rašyti, skait- bono kun. Jeronimo Vaičiūno 
liuoti, taip-pat Lietuvos isto- Į varduvių. Tokioj vakarienės 

dar niekad nebuvo Ciceroj. 
Svetainėje buvo trys eilės sta
lų. Visi jie buvo išpuošti kuo*-
puikiausiomis gėlėmis. Ket
virtas 'stalas buvo už visus 
puikiausiai išpuoštas. Prie jo 
sėdėjo gerb. klebonas, kim. 
F. Vaitukaitis, p. Račkus su 
žmona, pp. Mockus, L. Krik-

Rugsėjo 29 d. Šv. Antano pa
rapijos svetainėje buvo labai 
puiki vakarienė jrengta Lietu
vių Rymo Katalikių Moterų 
Sąjungos 2-ros kuopos, pager
bimui mūsų didžiai gerb. klc-

rija ir literatūra. Mokyto
jai : kun. F . Kemėšis, kun. Be-
reišis i r A. Aleksis. 

Detroite darbai pablogėjo. 

Daugelis darbininkų vaikšto 
be darbo, nes juos dirbtuvės 
atleido. Fordo dirbtuvė dar 
darbininkų neatleido, bet dau-
o-e 

darbą, jo vieton naujo jau ne
ima. 

Bukime taupus. Taupykime 
centus, nes nežinia ko sulauk
sime. 

Stasys. 

VALPARAISO. IND. 

iau neima ir uždarė darbi- ščiunas, *>eno vadovai ir 
ninku ofisą. Kas pameta savo 4i I š a u g o " agentas. Ant stalo 

buvo pastatyta gražiai išmar
ginta pintinė visokiais bukie 
tais ir puikiomis lelijomis. Va
karo vedėja buvo p-lė'Augus
tina Jakai tė. 

Visiems suėjus už stalų, 
8:30 vai. p-lė Jakaitė užėjo 
ant estrados ir paaiškino, kad 
jau vakarienė parengta ii ko
kiam tikslui, ir paprašė gerb. 
kun. Pr. Vaitukaičio atkelbė-
ti maldą. 

Atkalbėjus maldą visi susė
do, o šeimininkės prade j.) neš
ti skanius valgius. Valgyda
mi visi šnekučiavos apie Lie
tuvos reikalus, apie bonų par
davinėjimą, apie Lietuvos ka-

Saulės spinduliai vis mažiau 
ir mažiau teikia šilumos, žy
miai atsitolinę. Dažnai ištisas 
valandas, dienas stūkso debe
suotoj padangėj, Retkarčiais 
šiurkštus rudens vėjas glosto 
"mirštančią" gamtos grožę. 
Gęsta linksmos vasaros va
landos, o su jomis prasideda 

reiviug, apie delegatų važiavi
mą į Washingtoną išgavimui 
Lietuvai neprigulmybės pripa
žinimo. Žodžiu sakant, visi bu
vo užsiinteresavę LietuvĮos rei
kalais. 

Visiems pavalgius p-lė Ja
kaitė išėjo ant estrados ir pa
prašė pono Račkaus, kad jis 
paaiškintų Moterų Sąjungos 
veikimą. 

P-nas Račkus atsistojo ir. 
pradėjo prakalbą pagirdamas 
visą Moterų Sąjungos veiki
mą. Ragino visas moteris ir 
merginas prisirašyti prie šios 
organizacijos, ir vardu tos 
org. kuopos, Ciceroje, linkėjo 
mūsų didžiai gerb. kun. Jero
nimui Vaičiūnui kuoilgiausių 
metų. Drauge pažymėjo mųs 
kleb. nuveiktus darbus,kad net 
Lietuvoje laikraščiuose buvo 
apie jį rašytą, kaipo apie didelį 
darbuotoją del mųs nuvargini 
tos tėvynės, Liet. Sakė, kad 
kun. Vaičiūnas ir Washing-
tonon važiavo nežiūrėdamas, 
kiek tai atsieis. Pats pasakė, 
kad jei ir nuo parapijonų pri
sieitų skolinti, vistiek jis ne
nustos dirbęs savo tėvynei, 
Lietuvai. 

Paskui kalbėjo kun. Pr. 
Vaitukaitis. J is paaiškino Mo
terų Są-gos veikimą ir kokio
je vietoje buvo moterų vertė 
prieš Kristaus giminią. J is 
sakė, kad prieš Kristaus gi
mimą moteris neturėjo nei jo
kių teisių ir buvo pripažinta 
kaip ir be dusios. Kristui už
gimus visa tai pranyko, nes 
Kristus paliuosavo jas iš tos 
vergijos ir dabar jos turi to
kias teises kaip ir vyrai. Ga-
lop ir jis jisai linkėjo klebo
nui kuoilgiausių metų, žadė
damas 'visakame pagelbėti. O 
Mot. Są-gos veikimą ladėjo 
remti, kada tik jos tos para
mos pareikalaus. 

Po to sekė p. Mocko 
kalba. J is išreiškė mū
sų gerb. klebonui savo linkė
jimus ir ilgiausių metų. Be to 
jis pasakė, kad jam atėjo gal
von mintis apie Liet. vaike
lius, kurie duonos negavo jau 
per du metu ir šaukia: "duo
na, duonelė, kur tu pasidėjai.*7 

Todėl paprašė publikos, ar ji 
neprisidėtų su aukomis nupir
kimui duonos Lietuvos vaike
liams. Šitą visi sutiko rankų 
plojimu. 

(Pabaiga bus rytoj.) 
Cicero "Draugo" agentas. 

PRANEŠIMAS DETROITO 
LIETUVIAMS. 

Ponas Vincas Vaškas bus 
Detroite su prakalbomis ir pa
veikslais Spalio 13 ir 14 dieną. 
Nepamirškite atsilankyti. 

ATSIŠAUKIMAS. 
Klek laiko atgultos tilpo "Drauge" 

manės paieškojimas. Tegrul tas žmo
gus rašo pas mane žemiau paduotu 
adresu: 

i 1 

Antanas Jakubauskis , 
658 Rat ine , Avc. Kenoslia. # i s c 

w > 

SVVEDISH AMERICAN LINE 
24 State Street New York City 

ILLINOIS ŪKĖS 

Greitas Pasažierinis W • 
1 Patarnavimas iš New I ^ l ^ į • it »JU Yorko per Gothenburg į 

S. S. Drottningholm išplaukia Spalio 7 | 
S. S. Stockholm išplaukia Spalio 28 

Trečia kliasa į Liepojų $145 ir $5 karės taxų. Trečios kliasos 
pasažieriai yra talpinami puikiuose kambariuose po 2—4—6 
žmones. , » 

Norint tikietus ar informacijas apie pasportus susižinokite 
su vietiniais agentais. 
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Paieškau savo Dėdės Justino Mar
tinavičiaus paeinančio ifi Kauno Re-
dybos Tauragės ApskrkBio Kvcdaines 
parap. J is pats a rba kas kitas atsiSau-. 
kitę ant šio antrašo: 

Augustinas M a n i ; .Kilus 
3438 Emcra ld Ave. Oilcago, III. 
? — * — — — ^ - ^ ^ — " ^ w ••"" •"" n 

Parsiduoda 4 kambarių rakandą! 
ifi priežasties mirimo maijo ..monos. 
Atsišaukite vakarais nuo 5 iki ' 10 
valandos. 

J . F O d L * 
2037 S. l i i ion AVc. 2-rų lubų. 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Idetuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkel ia ofisą į Peoplc Teatrą 

1616 \V. 47th St. Tel. Jioul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 Iki 8 

vak. Nedėl. 10 ik! 12 ryte. 
Hcs. 2914 W. 43rd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKlnJcy 263 
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Pinigai,LaivakortesLietuvon f 
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURŠAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI-

NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENŲ. 

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Padarome legališkas do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. . 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-
tone. 

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome 
raskolas ir apdraudžiame 
nuo ugnies. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : ' 

29 South La Salle Street 
Kambar is 324 

Telefonas: Centrai 6390 

• 
I • • 
I 
I 

• • • 
I • • • • 
S • • • 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki J. 
Nedėliotais 11 iki 1. -

460A S. Ashland Ave. Chicago, IU. 
PtMMic Vurds ĮO&S 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Yartls 4681 

i 

i imiinimiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiii i i i i i 
Reskl. 1130 liulrjiemlcm t: Blvd. 

Telefonas Vau Unren 294 

DR, A. A, ROTH, ks IIUIIIJ 
l iukas Gydytojas ir Chirurgas 
S|MH-ijalMas Moteriškų, Vyrišky 

Vaikų Ir \ l sų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų, 7—8 vak. Ncdėliomis 10—12 d. 
Ofisas 3354 Ko. H a k t e d St., Chicago 

Telefonas Drover 0693 
i i i i i i i i i i i i i i i imiiiiii i i i i imiiiiii i i i i i i i i i i i i i 

Ar Jau Pasiuntėt Čevery-
kus Savo Giminėms 

Lietuvoj? 
Žiema artinasi, Jūsų gimi

mą laukia, dabar laikas 
jiems nupirkti, o mes Jums 
išsiųsime. Pirkite pas Lietu
vi, o gausite gera uzganėdi-
nima. 
VICTOR SHOE STORE 

4719 So. Ashland Ave. 
Atdara kiekviena vakarą iki 9 

vai. apar t seredos iki 6 vakare . 

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas * 

PAUL P. BALTUTI S and CO. į 
| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, DL = 
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i Pranešimas Bridgeportiečiams 
Bus Rodomi 

Tie paveikslai yra atvežti iš Lietuvos, ju yra 150. Pamatysite sovo giminės, mies
tus, Kauna ir Vilnių ir Lietuvos kareivius ir visokius atsitikimus Lietuvoje. Paveikslus 

s rodis Vincas Vaškas .' * 

. 

> 

Panedelį, Spalio 11 d. 1920 m. 
Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje, Po Pamaldų. 

Visi Bridgeportieciai esate kviečiami ant šitų paveikslu rodymu' kas neatsilanky
site gailesitės. Naudingiau bus ateiti pažiūrėti šiu paveikslu negu ant kokiu kitų teatrų 
kur yra mokama po $1.00 arba 50c., o čia bus l ik ta i dideliems 25c. mažiems 10c. 

Visas pelnas skiriamas Lietuvos Laisvės Išgavimui. j 
Kviečia*visus Bridgeporto Stoties Valdyba. 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 i i ryto: 
6 po piety iki 8 vak. Nedc'Ito
mis nuo, 6 iki 8 vai. vakare. 

i _ 

DR. S. BIEžlS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

I R CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Re*. SI 14 VV. 42ad Street 

Tel. McKinley 4988 J 
\ V"*"1 " i_»~"i »'' . _• 
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PRANEŠIMAS 
Lietuvos Visuomenei 

Kad (Lietuvos Vyčių Paskolos ir Taupymo Bendrovė) 
Pradės (nauja Serija numeris 23-čias) Panedėlyje 4-ta 

d. Spalio š. m. 
Del platesniu infprinaenu ^aslink taupinimo piningu, 

atsilankykite ant susirinkiinu kurie atsibuna kas Pir-
madienyj nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, Sv. 
Jurgio Parap. svetainė prie 32 PL ir Auburn Ave. 
Jurgi* Zaka^, P i rm. 

»01 W. 83r<l St. 
Antana i Overtiasa«, 

3201 Auburn Ave. 
V. W. Rutkauskas 

812 W. S l r d s t . 
Aav. 

M 

. LIETUVIS 
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff 'o Aptieką 

1900 South Halsted Street 
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114 

1 

80 akrų visa dirbama sky
rių, biškis ganiklos šaltinis ir 
upelis bėga per ganikla. 6 rui
mu pu ik į trioba ir« kitį reika
lingi budinkaj, vėliausios ma
dos visi padargai ir gražus gi-
vuliai turiu išleisti greitu lai-
kų>užtai parduosiu labai pigiai 
arba mainysiu ant miesto na
mo. Galėsite su pačių ūkinin
kų matyti del platesnių infor 
mafeijų adresuokite arba atsi
lankykite 

3251 So. Halsted St. Chicago. 
— — — — < ^ — ' . ^ • — — 

t : \ T R A BAROJSNAS 

parduodu farmą Illinois, 40 akrų, ar
ba mainau a n t Chicagros namo. Pr ie
žastį pardavimo patirsite ant vietos. 

/ P . ANDRUIilS, 
4017 So. Artesian Ave. Chicajfo. UI. 

MUZIKA 
Sva. 

U t ; H MHK\ gOKIŲ GAIDOS 
VISOKIEM INSTRUMENTAM 
Taip-gi parduodam styginius ir 

pučiamus ins t rumentua 
Reikalaukite kataliogo. 

V. NICKUS, 
10803 So. Waoasti Avcnue 

VAKARINĖ MOKYKLA 
Lietv. kalbos, rašymo, ' .aritmetikos, 

anglių kalbos ir t. t. Seredos ir» Pėt-
nyčios vak. 7:30 iki 9:30 Dievo Ap-
veixdos Parap. Mokyklos kambariuo
se, an t 18-tos gatvė. 

/ 

Saugok akiu regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, stnvant a r tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pr i
valote kreipties j manę klausti 
pa tar imo del jūsų akių: mano 
20 metų patyr imas suteiks 
j ums geriausi patarnavimą del 
Aktų, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specijallsto, 

W. F . MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-CJos lubos 

Kambaris 14-15-16-|.7 
Viršui PLATT'S aptlekos 

Tėmykite m a n o para i* . 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

$ $ 
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8 CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK 8 

Šiądien Tai Prasideda Metiniu 
i ' 

Sukaktuvių Šventes Savaite nuo 
SPALIO 6-13 DUODAMA 

DYKAI DOVANOS 
kiekvienam žmogui, kuris atidarys Naują Taupymo 
Accounta šiame stipriame Banke. Jeigu jau turi ati
daręs, tai atidarykit bent kuriam nariui savo šeimynos. 

Bankas atdaras Panedėliais ir Seredos vakarais ir visą dieną. 
Subatomis iki 8 vai. vak. 

1112 WEST 35th STREET 

Turtas $6 ,500 ,000 .00 
VALSTIJINE BANKĄ 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ! 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. WEST SIDE 

Antradienis, Spalis 12 d., 
Šv. Maksimilionas, vysk. 

Trečiadienis, Spalis 13 d., 
Šv. Edvardas, kar. 

L. VYČIŲ APSKRIČIO CHO 
RO VAKARAS. 

Buvo dairus; pavyko visais 
' žvilgsniais. 

i 

Lietuvos Vyčiu Ohieagos 
apskričio choras šita sekma
dienį turėjo parengęs vakarą 
Bohemia Slav.-Am. svetainėje, 
West Sidėje. 

Choras kas metai žiemos 
laikotarpiu pampina mūsų 
jaunimui gražu vakarėlių. 
Sis buvo pirmas šitam 
sezone toks pasilinksminimo 
vakaras. 

Buvo dainų-dainelių, buvo ir 
kitokiu žaismių ir šokiu. Jau
nimo tikrai buvo daug. Gra
žiai ir padoriai linksmintasi. 

Kadangi tai buvo choro va
karas, tad jis daugiausia ir bu 
vo pažymėtinas choro ir pavie
niu mušu dainininku ir daini-
irinkiu dailiomis lietuviškomis 

I 

dainelėmis. 
- K a d suprasti mūsų daine'ių 

gražybę ir reikšme, reikia pa
tiems bnti vakare ir pasiklau
p t i tų skardžių ir žavėjauėių 
širdį mūsų jaunimo balsų. 

Jauna mergelė Zofija Mas-
tauskaitė, galima sakyti, bu
vo to vakaro žvaigždė. Jos 
dainomis publika gerėte-gerė-
josi. Jinai padainavo: I\ur ba
kūžė samanota, Vai, močiute 
mano, ir vieną angliškai. t 

Nestebėtina. Juk tai yra ži
nomos mūsų dainininkės po
nios Pocienės auklėtinė. Mer
gelėj Mastaftisknitėj atspindi 
mokytojos dainų ir balso pa-
budis. Lietuviai laikui bėgant 
lusilauks naujos garsios solis
tės, jei ta dažniaus pasirodys 
scenoje su savo žavėjinčiu 
balsu. Ja i šviečia graži atei
tis. 

Labai gražiai dainavo p. 
Justinas Balsis: Vai 'aš pakir
kčiau, Dovanojo man tėvelis 
ir Vakarine daina. 

Labjaus gražiau padainavo 
earole p-lė Domic. Šulckaitė. 

Apskričio choras šį kartą 
dar labjaus sujudino publiką 
savo balsais. * Chorui vado
vauja žinomas muzikos ir dai
nų profesorius p. Pocius. Tad 
ir nedyvai, kad choras išla
vintas visais žvilgsniais. J is 
t i rė tų užimti pirmąją vietą 
visose mūsų tautos šventėse, 
kuomet tos iškilmingai pami
nimos. 

Choras dainavo: Važiavau 
dieną, Vai, žydi, žydi ir Per 
girią girelę. ^ 

Kas čia negalėtų pasakyti, 
jog daugiau ir daugiau mums 
reikia tokių vakarų. Tuomet 
rausų jaunimas įprastų gra
žiai link«oninties. Gi dažnus 
ir toksai gražus, kaip šis, pa-
gilinkminimas jaunimui labai 
reikalingas. 

Buvęs. 

Spalių 10 d. Aušros Vartų 
par. svetainėje buvo Metinis 
Balius, parengtas "&v. Kazi
miero Vyrų ir Motera" Brau-
gijos. 

Balins prasidėjo gana įvai
riu programų, kurį atliko mo
kyklos mergaitės ir vienas 
vaikutis S. Matuzaitis. Pro-
grame buvo deklamacijų, dai
nų, skambinimo plamį,, loši-
mėlių ir kitų dalykėlių. 

Artistės ir artistai, nors čia 
gin>ę visi, bet lankydami lie
tuvišką mokykla, yra išmokę 
gražiai tarti lietuviškus žo
džius ir gerai įspūdingai pa
sakyti eiles. Šis vakaras da
vė jiems progą pasirodyti, o 
tėvams paguodą iš gražaus 
jų vaikų auklėjimo ir iš pasi-
klausimo eilių, primenančių 
Lietuvą. 

Publikos prisirinko daug. 
Daug buvo suaugusių, bet 
daugiau buvo augančių. Tai 
gerai, kad čia augantiejie da
lyvauja. J ie įneša daugiau gy
vumo iš švelnumo, o gauna 
daugiau lietuviško rimtumo. 

Bet o toki s balius sutraukė 
į svetainnę labai daug paau

gus ių vaikelių, kurie šiap bu
tų praleidę laiką ant gatvių, o 
dabar žaidė ir linksminosi 
prie tėvų ir da girdėjo daug 
naudingų dalyki). 

Po programo ėjo pasilink
sminimai, bet amerikoniški, 
daugiausia žirgliojimai. 

\ 

IŠ TOWN OP LAKE. 

TJ. Raudonojo Kryžiaus re-
niėju. skyrius laikys mėnesinį 
susirinkimą Spalio 11 d., š. m., 
bažnytinėje svetainėje, 8:00 
vai. vak. 

Malonėkite nariai, katrie 
priklausote ir kurie nepriklau-
sot, atsilankyti ir prisirašyti. 
Jeigu šį mėnesį susiri/ikimas 
neįvyks, tai raštininke dau
giau jų nešauks. V 

Tai-gi prašau skaitlingai su
sirinkti. 

Z. Jurgaičiutė. 

CHICAGOS UNIVERSITE
TAS. 

Angl\j kalbos ir šios šalies 
valdymo teisių mokslas Uni-
versity of Chicago Setlement'e 
(4630 Gross ave. šalę Ashland 
ir 47-tos gatvės) prasidės šian
die 11 Spalio 7:30 vakare. Pa
žangesniųjų klesoje bus mo
kinama istorijos ir svarstomi 
bėgantieji nuotikiai. 

PLĖŠIKAI SURAIŽĖ LIE
TUVĮ. 

BUVUSIO CARO BROLIS 
SEVASTOP.OLYJ. *. 

Sevastopolis, Spal. H . — 
Paskelbta, Jog čion atkeliavo 
buvusio Rusijos caro brolis 
Michail Aleksandrovič. 

PRANEŠIMAS. 

Praeitą šeštadienį anksti ry 
te ant kampo 34 ir Wallace 
gat. plėšikai užpuolė ir mirti
nai su peiliais suraižė Miką 
Wiczns (gal Vaičus), 37 metų, 
5254 So. Wallaee. 

Nelaimingas paimtas ligo
ninėn. 

Policija suareštavo vieną 
imbajninką Williamą 0*Hen-
rn, kuriame nukentėję* paži
no vieną iš užpuolikų. 

S. A. L. Kareivių pirmos 
kuopos susirinkimas, įvyks 
pirmadienyje, Spalių 11, J . E-
žerskio svetainėje, 4600 So. 
Paulina gat. Visi nariai kvie
čiami susirinkti Turime svar
bių reikajų. 

Valdyba. » 

Skausmus ir gėlimus nutildo 

PAIN-EXPELLER 
Vaizbaženkli* uireg. 8. V. Pat. Ofia». 

DRAUGAS REIKALE 
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Dideliu 
umu įveikiančios Republi-

• 

* 

Žmones dabar žino iš savo prityrimu kad ši šalis 

reikalauja permainos nuo dabartines' valdžios ant 

geresnes valdžios ir esa pasiriže ta padaryti be jo-
i • i t kiu trukdymu. 

kaip parodoma konstitucija su laisve kalbos, laisve 

spaudos ir laisve susirinkimu. 
•r 

Dėlto: 
* 

Dėlto: 
Kad jiems atsibodo būti begėdiškai išnaudotais, 

per visokius netikėlius, Augštos Kainos ir neapsa-

komas krovimas Tax'u ant žmonių pej; paskutinius 

septynis metus Demokratiškos Administracijos. 

! Jie visi esa priešingi prieš jungimąsi su kitomis 

tautomis kuri siųs mušu jaunus vaikinus skersai jū

res j kare, ne apsaugojant Amerikoniškos interesus, 

bet tarnauti svetimai šaliai ir ant ju paliepimo ir 

po valdžiai kokios nors svetimos šalies. 

• 

• 

Dėlto: 
Dėlto: 

y 

Jie žiuri \ Republikonu partija kad ji padarytu 

galą visiems šiems dalykams ir sutaisytu taip da
lykus kad mušu fabrikai dirbtu pilnas valandas, 

kad ūkininkams butu užmokama už jo darbą ir 

auginimą, kad užtikrinus pastovus darbus Ameri

kos žmonėms su gera alga ir apsaugojus juos nuo 

išnaudojimo. 
V g 

Dėlto: 
Jie užbaigė su visokiais jsidingojimais, ir pavojin

ga silpno ir sviruojančio yieno-žmogaus valdžia 

jie sutvarkys valdžia suly'g konstitucijos; valdžia 

žmonių, del žmonių ir pačiu žmonių su pilna laisve 

Kad Amerika butu taip kaip pirmiau kad buvo, 

laisva, progresyviška, turtinga, naudojanti ramybe 

savo namuose, ir stipri ir gera savo pasielgimuose 
su kitomis tautomis. 

<? 

Amerikos balsuotojiai, moteris ir vyrai žino ką 
jie turi daryti. Jie laukia kad galėtu atsišaukti j 
augščiausia priederme piliečio, jie atiduos savo bal-

• 

sa ten kur jie žino kad gaus pilna užtikrinimą. 
• . 

Pergale yra parašyta ant žvaigdžiu. Mes jaucia-

• me ta visur aplinkuj mus. Tas randasi net pre kuri 

kvėpuojame. Taip neišvengiamas kaip likimas. 
Republican National Committee 
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